Minun ongelmani

En nyt tiiä miten tän alottais, mutta alotetaan sillä että oon 17v poika Vantaalta. Ja mulla on
huumeongelma, oon nyt noin 2v käyttänyt aktiivisesti
useita huumeita. Esimerkkeinä mdma, benzot, metamfetamiini, amfetamiini, subutex, ja kannabis
(kannabista en koe ongelmakäyttäväni). Mulla on mennyt ihan liian lujaa kohta vuoden ajan, mutta
vikatikki omasta mielestä oli se. Kun vedin ekaa kertaa subua hihaan tässä kesällä (en ole toista
kertaa IV käyttänyt) en tiedä mikä mut ajo siihen, mulla on ihan tosikova piikkikammo.
No siinä näkee kuinka paljon päihteet muuttaa ihmistä, essoihin olen tosi kovassa koukussa (ainakin
henkisesti) subua olen lopettamassa, nyt on 3 päivä ilman ja ihan hirvee olo. Tässä vinkki, älkää
koskeko subuun. se pilaa ihmisen. Mun tunne elämä on kärsinyt ihan pirusti, en oo syöny kuukauteen
kunnolla, oon laihtunu kuukaudessa 15
kiloa.. Ja vaikka oon laitoksessa ja mulle on laitettu ties kuinka monta lvr:ää ei se oo mua estäny.
Kaman tarve on ollu semmonen että oon lähteny ikkunasta hatkaan hakemaan huumeita, ja tullu ihan
sekasin takas laitokseen.. Ja nyt toivon että mut ois passitettu johonki suljetulle ja mua ei ois uskottu
ku oon sanonu että kaikki ok. Ehkä en ois tässä pisteessä, mutta toisaalta en ois nyt varottamassa
muita. Mut nyt naksahti aivoissa joku vipu, haluun kerranki muutosta. Nyt yritän kärsii ainaski nää
subu viekkarit loppuun, ja sit siitä rakentamaan.
En jaksa enää sitä et äiti ettii mua yömyöhään kyliltä, ja on huolissaan. Huumeiden takia mun ja äidin
välit on melkeen katkennu, mutta tajuun nyt että se välittää. Ja tää pelleily sais loppua, mulla on nytki
vuoden ajalta 4 huumausaine rikosta, käyttö rikosta, myyntirikosta, hallussapitoa. Ja nyt odotellaan
seurauksia.. Ja ne asiat mitä oon välillä tehny aineiden takia... Sori jos menee sekavaks tää teksti
mut ei ajatus pelaa tässä tilassa, sit semmonen kyssäri että haluaako porukka päivityksiä mun
edistyksestä/takapakeista. Auttaa muaki et pääsee jakamaan tätä
taivalta.
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